
Protokoll fört vid Falkenbergs Brukshundklubbs medlemsmöte 

den 20 aug 2013. 
 

 

1  Gun Engström öppnade mötet och hälsade välkomna. 

 

2  Till justerare och tillika rösträknare valdes Annika Svensson Wilsson. 

 

3  Mötet var stadgeenligt utlyst med kallelse en månad innan mötet. 

 

4  Röstlängden fastställdes till 23 medlemmar. 

 

5  Till ordförande för mötet valdes Kerstin Hjelm, och till sekreterare Gun 

Engström. 

 

6  Dagordningen godkändes. 

 

7  Ekonomin gicks igenom. 

  Klubbens ekonomiska ställning per den 15 aug 2013 är 356 044,92 kronor. Vi 

ligger bättre till än budget.  

 

8  Ekonomin från SM är inte klart. Vi väntar på ca 90000 kr från SBK. 

 I dagsläget verkar det bli en vinst på ca 150000 kronor.  

Stort tack till Doggy, Agria o Engelssons och alla andra sponsorer. 

Inbjudan till SM fest den 28 september har skickats ut till alla som hjälpte till på 

under och efter SM. 

 

9   A  --- 

     B  8 kurser startar i höst. Kurs för Agilityinstruktörer startar i höst med 

Christina Beskow som lärare. Föreläsning i Halmstad Hundarena den 7 

september. 

     C  41 st deltagare i Nationaldagslydnaden 31 augusti  är det Lk 1, LK 2 med 

20 anmälda o Appelltävling med 29 anmälda. 

 Det saknas tävlingsledare till den 29 september. Helen Andersson o Kinny Tell 

kollar spårmarker. 

15 september Hallandskampen i Laholm. KM kommer ev att flyttas till ett annat 

datum. 

     D   Det har genomförts 4 st MH och 3 st MT. 1 B-figurant MT, 2 A-figurant 

MT är klara och 1 beskrivare är under utbildning. Regional utbildning 7 st B-

figurant MH. Kommande 3 st MH och 2 st MT. 

     E  ----- 

 

 



     F  Rallytävling under SM med ca 50 deltagare i avancerad o mästarklass. 

 17 augusti rallydag med 13 deltagare. 27 augusti D-träningstävling. 

 21 september tävling alla klasser. 

     G  Behöver mer hjälp i serveringen för att kunna hjälpa till på kurskvällar o 

andra arrangemang. 

     H  Avloppet är iordninggjort. Miljö o Hälsa gör inspektioner på 

anläggningarna i kommunen. En sluten tank som vi har, är ingen långsiktig 

lösning enligt kommunen. Dom skall hjälpa oss med att göra en bedömning av 

kostnaden för att ansluta till det kommunala avloppet.  

Elen är klar i stugan o på appellplanen. Nytt skåp på agilityplanen skall sättas 

upp och uttagslådor för el.  Staketstolpar behöver bytas ut. Golven behöver 

göras något åt. Fixardagar den 15 september och den 19 oktober. 

     I  Skyltar uppsatta om att hinder skall plockas undan inför gräsklippningen 

på torsdagarna.  Emelie Hultman o Pulver har blivit Agility Hoppchampion. 

 

10 ------ 

 

11 Medlemmarna diskuterade om ändring av skotträningen sista tisdagen i 

månaden. Förslag lämnas in till styrelsen.  

Statuterna för Allroundpriset diskuterades. 

 

12 Kerstin Hjelm avslutade mötet. 

 

 

 

 

……………………………………..       …………………………………….. 

Ordförande Kerstin Hjelm                       Sekreterare Gun Engström 

 

 

 

……………………………………..       ………………………………………. 

Justerare Annika Svensson Wilsson        Rune Svensson 
 


